Směrnice
Komise rozhodčích
2017

Platnost od 1. 10. 2017

Část první
Základní ustanovení
Čl. 1 Zřízení Komise rozhodčích Českého svazu karate
1. Komise rozhodčích Českého svazu karate (dále jen jako „KR ČSKe“) je zřízena na základě stanov
ČSKe.

2. Veškeré činnosti KR ČSKe se řídí Stanovami ČSKe, rozhodnutími výkonného výboru ČSKe (dále
jen jako „VV ČSKe“) nebo Prezidia ČSKe (dále jen PR ČSKe) a touto směrnici.

Čl. 2 Komise rozhodčích Českého svazu karate
1. KR ČSKe se skládá z předsedy a minimálně 2 členů. Počet členů KR musí být lichý.
2. Předseda KR ČSKe je jmenován PR ČSKe.
3. Předsedou KR ČSKe může být jmenován člen ČSKe, který splňuje podmínky stanovené PR ČSKe
nebo VV ČSKe.

4. Předseda KR ČSKe dle Stanov nemůže být člen VV ČSKe.
5. Předseda KR ČSKe předkládá PR ČSKe (VV ČSKe) návrh na jmenování dalších členů KR ČSKe.
Navržení kandidáti musejí být členy ČSKe.

Čl. 3 Způsob rozhodování KR ČSKe
1. KR ČSKe rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.
2. KR ČSKe rozhoduje veřejným hlasováním, kdy každý člen KR ČSKe má po jednom hlase.
3. KR ČSKe provádí hlasování a přijímá rozhodnutí na svých schůzích, případně může provádět
hlasování a přijímat rozhodnutí i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud lze
obsah takové komunikace trvale zachytit.

Čl. 4 Předseda KR ČSKe
1. Předseda KR ČSKe zastupuje KR ČSKe navenek, zejména při jednání VV ČSKe nebo PR ČSke.
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2. Předseda KR ČSKe svolává schůzi KR ČSKe samostatně nebo na žádost jakéhokoliv člena Komise
či jiných poradních nebo nadřízených orgánů Komise.

3. Předseda KR ČSKe pověřuje řízením porad KR ČSKe jakéhokoliv člena KR, úkoluje jednotlivé
členy KR ČSKe, a to na základě usnesení přijatých KR ČSKe, PR ČSKe nebo VV ČSKe.

Čl. 5 Členové KR ČSKe
1. Členové KR ČSKe plní úkoly zadané usnesením KR ČSKe nebo nadřízenými orgány.
2. Členové KR ČSKe odpovídají předsedovi KR ČSKe za splnění zadaných úkolů nebo úkolů
zadaných při společných jednáních.

3. Členové KR ČSKe dále aktivně působí v rámci veškerých činností řízených KR ČSKe, zejména na
vzdělávacích akcí ČSKe, soutěžích ČSKe a na vydávání informačních a učebních materiálů ČSKe.

Čl. 6 Zasedání komise rozhodčích
1. Předseda KR ČSKe svolává schůzi KR ČSKe zpravidla dvakrát do roka.
2. Schůze KR ČSKe je řízena předsedou KR ČSKe nebo může pověřit řízením jiného člena Komise.
3. Z každé schůze KR ČSKe je pořizován zápis, který na konci každé schůze schválí KR ČSKe
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Zápis musí být číslovaný a je předán k archivaci
sekretariátu ČSKe nejpozději do 30 dní od uskutečněného jednání.

Čl. 7 Činnosti KR ČSKe
KR ČSKe zejména:

a) Připravuje metodiku pro kandidáty, rozhodčí, lektory a další zájemce, a to výhradně pro vlastní
činnost ČSKe.

b) Pořádá vzdělávací akce sboru rozhodčích ČSKe, semináře, vzdělávací kurzy a školení pro
všechny úrovně ČSKe (národní, mezinárodní).

c) Zajišťuje jednotné interpretace a aplikace pravidel karate WKF včetně jednotlivých dodatků a
úprav pro ČSKe. Je odpovědný za překlad z originálních pravidel.

d) Eviduje, zpracovává a zveřejňuje aktuální platné rozhodcovské třídy a jejich licenční zařazení.
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e) Připravuje nominace rozhodčích na turnaje pod záštitou ČSKe a zveřejňuje ji na webových
stránkách ČSKe k 1.1. a 1.7. daného roku, nejpozději však 30 dní před konáním akce na jedno
pololetí daného roku.

f) Zpracovává a zveřejňuje oficiální seznam rozhodčích. Vede databázi rozhodcovských tříd na
všech stupních. Kontroluje žebříček a připravuje kritéria pro hodnocení rozhodčích k danému
žebříčku.

g) Navrhuje rozhodčí z řad sboru rozhodčích ČSKe na mezinárodní školení, při splnění všech
požadavků platných pro tyto kvalifikace, a to jak v předpisech a směrnicích ČSKe, tak i v EKF a
WKF.

h) Eviduje rozhodčí splňující podmínky pro účast na oficiálních turnajích a školeních WKF a EKF.
Předkládá PR návrh na jejich nominaci.

i) Sleduje úroveň výkonů jednotlivých členů sboru rozhodčích ČSKe na všech úrovních soutěží
ČSKe a ostatních zahraničních soutěžích.

j) Projednává, v prvním odvolacím stupni, porušení povinností členů sboru rozhodčích ČSKe,
které jsou stanoveny v souvislosti se směrnicemi, stanovami ČSKe a obecnými morálními
normami či kodexy.

k) Vytváří subkomise, kterým vede legislativu pro jejich zaměření, jmenuje a odvolává jejich členy.
Hodnotí práci těchto subkomisí a také je ruší při jejich nenaplnění úkolů či ukončení
přidělených úkolů.
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Část druhá
1. Všeobecná část
a. Třídy rozhodčích
I.
Rozhodčí 3. třídy
1. Minimální věk 18 let.
2. Minimálně 3. kyu.
3. Evidovanou třídu uděluje KR ČSKe s národní působností po úspěšném zakončení školení a
získání 5 kreditů během dvou po sobě jdoucích let.
4. Platí 4 roky s podmínkou, že se držitel zúčastní dvou doškolení nebo seminářů s národní
působností a ziskem 3 kreditů během platnosti třídy.
5. Prodloužit třídu je oprávněna KR ČSKe v rámci svých akreditovaných seminářů a školení.
6. V případě nezájmu je možno evidovanou třídu s národní působností převést do třídy
s regionální působností se souhlasem akreditovaného regionálního svazu.

II.
1.
2.
3.
4.

Rozhodčí 2. třídy
Minimální věk 21 let.
Minimálně 1. Dan.
Držitel rozhodčího 3. třídy min. 3 roky.
Evidovanou třídu uděluje KR ČSKe po úspěšném složení teoretických písemných a praktických
zkoušek, které lze absolvovat při min. zisku 10 kreditů za předcházející 2 roky.
5. Platí 4 roky s podmínkou, že se držitel zúčastní min. doškolení za uplynulé dva roky a získá 5
kreditů za toto období. V případě neúčasti je možné toto doškolení si doplnit v následujících
dvou letech (tzn. 2x doškolení – celkem 10 kreditů v tomto období). V případě neúčasti
pozbývá po tomto období třída platnost.
6. Prodloužit třídu je oprávněna KR ČSKe po provedeném evidovaném semináři a zaplacení
poplatku dle ekonomické směrnice ČSKe.

III.
1.
2.
3.
4.

Rozhodčí 1. třídy
Minimální věk 25 let.
Minimálně 2. Dan.
Držitel rozhodčího 2. třídy min. 4 roky.
Evidovanou třídu uděluje KR ČSKe po úspěšném složení teoretických písemných a praktických
zkoušek, nebo studiem na VŠ se zaměřením Rozhodčí kolektivních nebo individuálních sportů,
zakončené úspěšnou bakalářskou zkouškou (v případě, že absolvent nesplňuje požadavky věku
nebo STV, bude mu třída udělena podmínečně nebo s odloženou platností rozhodnutím KR
ČSKe). V případě skládání zkoušek (nikoliv VŠ studium) je nutné získat v souhrnu min. 15
kreditů za předcházející 2 roky.
5. Platí 4 roky s podmínkou, že se držitel zúčastní min. 1 doškolení v rozsahu 8 kreditů za uplynulé
dva roky. V případě neúčasti je možné si toto doškolení doplnit v následujících dvou letech (tzn.
2x doškolení – celkem 16 kreditů v tomto období). V případě neúčasti pozbývá po tomto
období třída platnost.
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6. Prodloužit platnost třídy je oprávněna KR ČSKe po provedeném evidovaném semináři a
zaplacení poplatku dle ekonomické směrnice ČSKe.

b. Rozhodčí s licencí EKF, WKF
Podmínky pro získání mezinárodní licence EKF a WKF
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

Rozhodčí EKF, WKF
Minimální věk 25 let.
Minimálně 2. Dan.
Držitel rozhodcovské 1. třídy min. 5 let.
Praxe na turnajích s mezinárodní účastí v rozsahu 5 soutěžních dní po dobu alespoň 3 let po
sobě jdoucích (doporučeny turnaje K1 series).
Úspěšný test v jednom světovém jazyce s výsledkem min. 90 %.
Platná licence rozhodčího 1. třídy po celou dobu platnosti licence EKF, WKF.
Nutná účast na min. 1x doškolení za 8 kreditů v uplynulých dvou letech.
Licenci EKF, WKF uděluje KR EKF, WKF a její platnost je stanovena EKF, WKF. Po dobu platnosti
je držitel licence veden v evidenci jako rozhodčí 1. třídy ČSKe a je povinen dodržovat povinnosti
z toho vyplývající.
Podmínky pro rozhodčí s licencí EKF a WKF

Komise rozhodčích doporučuje pro další zvyšování kvality a udržení platnosti mezinárodních licencí EKF
a WKF následující kritéria:
1. Praxe na turnajích s mezinárodní účastí v rozsahu 5 (10) soutěžních dní po období posledních
12 měsíců (doporučeny turnaje K1 series) před datem zkoušky EKF (WKF).
2. Držitel mezinárodní licence se zúčastní 1x za dva roky doškolení v rozsahu 8 kreditů
organizovaného KR ČSKe nebo se aktivně zapojí jako lektor na semináři či školení v rámci
působení KR ČSKe.
3. Úspěšný test před zkouškou v jednom světovém jazyce min. 90 % pro EKF, 95 % pro WKF.
4. Platná příslušná licence EKF (WKF) dle oficiálního seznamu rozhodčích EKF (WKF).
Každý rozhodčí, který se připravuje na zkoušky mezinárodní licence nebo je jejím držitelem má nárok
na vypracování individuálního plánu rozvoje přípravy a zvyšování kvality mezinárodních rozhodčích –
plán a jeho plnění bude sloužit KR ČSKe jako podklad při rozhodování o vyslání na zkoušky mezinárodní
licence.

2. Rámcový program školení
Časový plán školení
Rozhodčí 3. třídy

5 kreditů

Rozhodčí 2. třídy

10kreditů

Rozhodčí 1. třídy

15 kreditů
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Teoretická část
R3

R2

R1

Zdravověda (počet kreditů)

1

2

2

Pravidla karate – obecná část (počet kr.)

1

2

3

Kata, základní technika (počet kreditů)

1

2

3

Kumite základy praxe (počet kreditů)

1

2

3

Analýza a rozbory praxe (kredity)

1

2

3

Praktická část

Závěrečné zkoušky

1

Náplň školení určuje Komise rozhodčích podle požadavků a aktuální problematiky a přípravy
rozhodčích. Rozsah výuky v počtu kreditů je nutné dodržet.
Pro zjednodušení přípravy školení a jejich náplně je zaveden kreditový systém podobný vysokoškolské
přípravě. Komise rozhodčích vždy připravuje školení v tomto duchu, kde bude uvedena náplň školení
a počet kreditů, které budou uděleny za toto školení.

3. Doškolení rozhodčích
Časový plán školení
Rozhodčí 3. třídy

3 kredity

Rozhodčí 2. třídy

5 kreditů

Rozhodčí 1. třídy

8 kreditů

Teoretická část
7
R3

R2

Zdravověda (počet kreditů)
Pravidla karate – obecná část (počet kr.)

R1

1
1

1

1
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Praktická část
Kata, praxe

(počet kreditů)

1

2

3

Kumite základy praxe (počet kreditů)

1

2

3

Kredity udělené za jednotlivé semináře, školení a doškolení se mohou kombinovat, ale je nutné je získat
ve všech oblastech, které jsou součástí vzdělávacího plánu. Není možné získat více kreditů v jiném
oboru a tyto si přenést do celkového systému. Proto je nutné, aby všichni účastníci tohoto systému,
systematicky plánovali svou přípravu a školení.
Příklad: Seminář na kumite pro rozhodčí 3 tř. bude za 2 kredity + zdravověda za 1 kredit. Pak je nutno
si doplnit i kata, jinak nebude uznáno ani celkové školení ani doškolení.
Pro zavedení tohoto bude vypracován speciální průkaz (papírové nebo el. podobě), kde budou
jednotliví školitelé zapisovat uznané kredity.
Školení na vyšší třídu bude zaznamenáno po úspěšném ukončení (včetně zkoušky) do průkazu karate i
do el. Systému evidence rozhodčích a tím bude zaveden rozhodčí do systematického vzdělávání a do
kreditového systému.

4. Lektoři
Lektorem pro školení, doškolení a semináře mohou být všichni odborníci, které uzná Komise
rozhodčích jako způsobilé k těmto úkonům. Seznam těchto odborníků bude připravován dlouhodobě
a s požadavky na přípravu rozhodčích na všech úrovních.
Lektor pro odbornou část mimo karate musí mít patřičnou odbornou kvalifikaci pro daný obor školení.
Lektoři pro odbornost karate by měli splňovat kritéria: alespoň 3. Dan a praxe min. 10 let. Odbornost
na kata nebo kumite určuje Komise rozhodčích. Své odborníky na tuto specializaci zveřejňuje na
seznamu lektorů, kteří jsou k dispozici pro semináře, školení a doškolení na všech úrovních. Jsou
doporučením pro přípravu regionálním svazům karate.
Zahraniční lektoři ČSKe budou vždy předem oznámeni a musí splňovat stejné požadavky jako lektoři
tuzemští. Všichni navržení lektoři ze zahraničí budou konzultováni s Prezidiem ČSKe.

5. Licence rozhodčích
Licence ČSKe
Licenci rozhodčího ČSKe uděluje KR ČSKe a schvaluje PR ČSKe. Licence ČSKe je platná po dobu čtyř let.
Licenci je povinen zaplatit každý rozhodčí. Četnost plateb, způsob a výši poplatku stanovuje
ekonomická směrnice ČSKe. Licence je podmínkou pro nominaci na turnaje organizované ČSKe. Tato
licence opravňuje každého člena rozhodcovského sboru podílet se na turnajích ve funkcích, které jsou
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mu přiděleny. Licence pozbývá platnosti v okamžiku nezaplacení stanoveného poplatku, ale není
důvodem k odebrání rozhodcovské třídy. Rozhodčí bez platné licence se nemůže účastnit turnajů
organizovaných ČSKe (toto neplatí pro regionální svazy). Platnosti mezinárodních licencí EKF a WKF
určuje přímo organizace EKF, resp. WKF. Rozhodčí s platnou licencí EKF a WKF, jsou vedeni v ČSKe jako
rozhodčí 1. třídy se všemi povinnostmi a poplatky ( povinnost uhradit poplatek za licenci apod.).

6. Lékařské prohlídky a zdravotní způsobilost
Pro práci rozhodčího ČSKe je potřebná zdravotní způsobilost a dostatečná psychická a fyzická odolnost.
Proto je doporučeno doplnit všechna školení a doškolení o fyzické testy, testy postřehu a psychologické
testy. Všechny druhy testů budou vypracovány společně s lékařskou komisí a dle výkonnosti budou
upraveny, aby splňovali požadavky na jednotlivé třídy rozhodčích a také korespondovali s činností
rozhodčích na turnajích.
i.
ii.
iii.

Rozhodčí 3 třídy
1. platná lékařská prohlídka potvrzená od příslušného odborného
lékaře pro sportovní činnost platná na období 2 let
Rozhodčí 2 třídy
1. platná lékařská prohlídka potvrzená od příslušného odborného
lékaře pro sportovní činnost platná na období 2 let
Rozhodčí 1 třídy
1. platná lékařská prohlídka potvrzená od příslušného odborného
lékaře pro sportovní činnost platná na období 2 let

Všechny výsledky lékařských prohlídek budou uloženy u orgánu, který má starosti rozhodčí v dané
oblasti a uloženy v režimu ochrany osobních dat. Veškerá dokumentace bude uložena. Lékařská
prohlídka je součástí výkonu funkce rozhodčí a bez ní není možná jeho činnost na turnajích ČSKe.

7. Věkové omezení rozhodčích
Rozhodčím se určuje věková hranice 18 – 65 let. Rozhodčí, který dosáhne 65 let věku nebude vyřazen
ze seznamu rozhodčích, ale bude povinen nad rámec běžných prohlídek doložit každoročně lékařskou
prohlídku dle stanovené třídy uvedené v bodě 6. Dále bude každoročně hodnocení pomocí rankingu a
podle výkonnosti bude doporučeno jeho zařazení do nominací, seminářů a školení. Komise rozhodčích
vždy na začátku sezónu celý proces vyhodnotí a doporučí presidiu ČSKe ke schválení, tyto rozhodčí na
listinu pro další rok nebo doporučí jinou formu zapojení v systému soutěží.

8. Nominace
A. Nominace rozhodčích na soutěže se provádí na základě
•
•
•
•
•
•
•

Kvalifikace rozhodčího.
Současného postavení v žebříčku rozhodčích.
Úrovně soutěže.
Hospodárnosti soutěže.
Nominací na turnaj nevzniká žádný právní nárok na odměnu. Případné změny
v nominaci jsou v kompetenci KR a ta má právo jí upravit podle aktuálních možností.
Předběžná delegace je zpravidla na pololetí, je zveřejněna na stránkách ČSKe.
Pokud se delegovaní rozhodčí do 14 dnů po obdržení předběžné delegace písemně
neomluví, delegaci přijímají.
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•
•
•

•

Konečná delegace je provedena nejpozději 7 dní před soutěží, zasláním delegačního
lístku.
V delegačním lístku jsou obsaženy tyto informace: označení soutěže, funkce, datum a
místo konání, časový program.
Pokud delegovanému rozhodčímu vznikne překážka, pro níž se nemůže na soutěž
dostavit, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost KR prostřednictvím emailu
referee@czechkarate.cz . (za překážku není považována účast na jiném turnaji, který
bude přímo v době konání turnaje ČSKe).
V případě neúčasti na nominovaném turnaji a zjištění, že se nominovaný účastnil
jiného turnaje (na nějž nebyl vyslán KR ČSKe), bude rozhodčímu pozastavena činnost
a bude vše řešeno Kárnou komisí př KR ČSKe.

a. Nominace na turnaje ČSKe (NP)
Nominaci na turnaje pořádané ČSKe jsou na pololetí zveřejněny zpravidla 1.1. a 1.7. daného roku
nejpozději však 30 dní před prvním turnajem v odpovídajícím pololetí. Celková nominace obsahuje
všechny rozhodčí nominované na turnaje v daném časovém období a obsahuje i volná místa pro
rozhodčí z přidělených regionů.
Všichni rozhodčí jsou povinni zveřejněnou nominaci prostudovat a omluvit se z možné účasti
neprodleně při zjištění, že nemohou. Na základě omluv Komise rozhodčích nominuje náhradníky.
Celá nominace na turnaj bude brána jako konečná 7 dní před zahájením turnaje a v tomto termínu
odešle nominaci konečnou.
Po tomto termínu je jakákoliv omluva již brána jako pozdní a bude na toto přihlíženo v rámci hodnocení
rozhodčího na turnaji. Případná pozdní nebo neomluvená účast bude zanesena do žebříčku a také do
osobních záznamů rozhodčího.

b. Nominace na Mistrovství ČR
Tato nominace bude provedena na základě výkonnosti rozhodčích výhradně Komisí rozhodčích. Bude
zde zohledněn aktuální žebříček turnaje. Nominace bude zveřejněna zpravidla 3 měsíce před turnajem
nejpozději však 30 dní před konáním turnaje. Komise rozhodčích může nominovat i regionální rozhodčí,
pokud se osvědčili při turnajích ČSKe.
Komise rozhodčích může po dohodě s VV a PR pozvat pro nestrannost turnaje zahraniční rozhodčí.
Všechny výkony budou zaneseny do žebříčku. Konečná nominace bude potvrzena 7 dní před konáním
turnaje.

c. Ostatní turnaje v ČR
Nominace na ostatní turnaje pořádané oddíly v ČR není náplní do činnosti Komise rozhodčích. Tyto
turnaje si zajišťují pořadatelé turnajů. Pokud pořadatel požádá oficiální cestou Komisi rozhodčích, tato
mu může doporučit rozhodčí ze své evidence. Všechna ostatní ujednání jsou pouze v kompetenci
pořadatele a rozhodčích.
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d. Ostatní kritéria a požadavky
Všechny údaje o nominaci a kontaktech na rozhodčí budou zveřejněny na stránkách ČSKe. Případné
omluvy je nutné zasílat výhradně el. Poštou na referee@czechkarate.cz . Jiná forma omluvy není
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možná. Konečná nominace bude zveřejněna na webových stránkách 7 dní před konáním turnaje se
všemi informacemi k turnaji. Je povinností rozhodčích tyto stránky ve vlastním zájmu sledovat.

9. Žebříček a hodnocení rozhodčích
A. Kategorie
Subjektem hodnocení jsou všichni rozhodčí ČSKe. Na základě tohoto hodnocení bude vytvořen
výkonnostní žebříček rozhodčích. Rozhodčí budou zařazeni do klasifikačních tříd A, B a C.
Žebříček pak bude využit k nominaci rozhodčích na vybrané soutěže ČSKe

B. Hodnocení
Hodnocení každého delegovaného rozhodčího proběhne na vybraných soutěžích, určených
vedením ČSKe na příslušný kalendářní rok. Hodnocení je přílohou „Zprávy manažera
rozhodčích“. Body získané hodnocením na jednotlivých soutěžích se podělí počtem
hodnocených soutěží a výsledný koeficient se započítá do celkového pořadí rozhodčích.
Delegovaní rozhodčí jsou o výsledku hodnocení informováni bezprostředně po soutěži. Konečné
pořadí v žebříčku rozhodčích vydá KR ČSKe po ukončení soutěží daného pololetí kalendářního
roku a před konáním Mistrovství ČR.

C. Období hodnocení
Nový systém hodnocení vstoupil v platnost 1. 4. 2017 a pro úvodní hodnocení bude sloužit
období do 31. 12. 2017. Pravidelné hodnocení výkonosti je vždy na kalendářní rok dle
aktuálního soutěžního kalendáře ČSKe.

D. Klasifikační systém
Konkrétní klasifikační systém se skládá ze součtu získaných bodů, respektive z počtu
odečtených bodů ve dvou základních skupinách:
Skupina I - Osobnost rozhodčího
Skupina II - Technický výkon rozhodčího ve třech podskupinách
Do osobnostních chyb bude započítáno:
•
•
•

Nevhodné chování v průběhu soutěže odpočet 15 bodů
Nerespektování doporučení manažerů odpočet 15 bodů
Stažení ze soutěže v důsledku nevhodného chování (nedokončení rozhodování),
neomluvná absence na turnaji - celkové hodnocení 0 bodů - počítá se do průměru
hodnocení

•

Pozdní omluva z turnaje bude ohodnocena 50 body (v případě neúčasti) a započtena
do hodnocení
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•

Neomluvený pozdní příchod na soutěž odpočet 10 bodů

Skupina I
Osobnost rozhodčího, hlavně úroveň osobnosti při rozhodování zápasu, projev osobnosti –
sebedůvěra, suverenita, autorita, respekt, cit pro zápas, odolnost proti stresu a tlaku okolního
prostředí, vyrovnané řízení zápasu (konzistence). Celkový dojem z osobnosti při rozhodování,
schopnost komplexního posuzování zápasu, nejistota, váhavost, celková kontrola, jasná a
jednoznačná gestikulace, správné konečné rozhodnutí v kritických momentech. Celkové
chování rozhodčích na tatami i video systému, celková spolupráce s ostatními rozhodčími a
manažerem.
Nedostatky v uvedených oblastech při hodnocení rozhodčího jsou klasifikovány jako závažný
nedostatek. Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítá 5
bodů za každý zjištěný případ.
Skupina II/a
Závažné technické nedostatky, špatné ohodnocení akcí, špatné posouzení zakázaných akcí a
negativního karate, které by mohli způsobit nesprávný konečný výsledek zápasu. Rozdíl v
hodnocení technik, špatné posouzení technik podle pozice na tatami (u soudce v nejhorší
pozici), nedostatečná spolupráce rozhodčích, která výrazně ovlivní vývoj zápasu.
Nedostatečná kontrola registračních tabulí, která vede ke zmatečním situacím, nesprávné
posouzení zápasu (špatně vyhlášené skóre, trest)
Nedostatky v uvedených oblastech se při posuzování výkonu rozhodčího klasifikuje jako
závažný technický nedostatek. Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných
bodů odečítá 5 bodů za každý případ
Skupina II/b
Středně závažné technické nedostatky, které mohly ovlivnit průběh zápasu. Rozdíl ve skóre,
posuzování bodů ze špatných situací, nedostatečná spolupráce mezi rozhodčími v
rozhodujících momentech zápasu, špatné uložení trestu (Jogai, Mubobi), špatné vyhlášení 10
sekundového pravidla. Tyto situace ovlivňují vývoj zápasu, ale neovlivní konečný výsledek.
Nedostatky v uvedených oblastech se při hodnocení výkonu rozhodčího a soudců posuzují
jako středně závažné.
Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítají 3 body za každý
případ.
Skupina II/c
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Lehké a běžné technické nedostatky, které neovlivňují vývoj zápasu. Rozdíl v hodnocení skóre,
podpora soudce v horší pozici, nedostatečná spolupráce rozhodčích v běžných zápasových
situacích, předčasné nebo pozdní uložení trestu, vyhlášení 10 s pravidla, vyhlášení Yame, vše
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v rozsahu několika vteřin. Drobnosti v gestikulaci, pohybu a pozici na tatami. Nedostatky v
uvedených oblastech se při hodnocení výkonu rozhodčího a soudců posuzují jako lehké.
Při výskytu tohoto nedostatku se z celkového maxima možných bodů odečítá 1 bod za každý
případ.
Vyhodnocení vyjádřené počtem získaných bodů.
Maximální počet získaných bodů je 100.
•
•
•

Rozhodčí hodnocený ve skupině A musí získat 91 – 100 bodů
Rozhodčí hodnocený ve skupině B musí získat 71 – 90 bodů
Rozhodčí hodnocený ve skupině C získává méně než 71 bodů

E. Školení a semináře
Všechna školení a semináře budou započtena do žebříčku podle kreditového systému a podle výsledků
zkoušek, kterými budou zakončeny. Každý seminář nebo školení bude označeno, že je součástí
žebříčku. Neoznačený seminář není možné nárokovat do žebříčku ani po jeho ukončení.
Označení jednotlivých seminářů a školení náleží KR ČSKe.

F. Mezinárodní turnaje a turnaje v zahraničí
Mezinárodní turnaje a turnaje v zahraničí mohou být započteny do žebříčku za podmínky, že turnaj
bude řádně předem nahlášen, budou o něm dostupné informace pro zařazení do skupiny kvality. Dále
bude u něj uvedena kontaktní adresa na organizátora nebo hlavního rozhodčího (pro možnost zajištění
hodnocení rozhodčích).
Je nutné, aby rozhodčí, kteří se zúčastní daného turnaje, tuto skutečnost ohlásili předem a to
nejpozději 7 dní před konáním turnaje. Podle kvality bude turnaj ohodnocen. Hodnocení turnajů a
jejich zařazení připraví KR na začátku sezóny podle kvality a také připraví seznam doporučených turnajů
V případě přímého hodnocení rozhodčích, bude doplněn do žebříčku. V opačném případě, bude pouze
upraven výsledný koeficient u rozhodčího v rozsahu 0,5-2.

Závěrečné ustanovení

G.
•

10.

Výklad hodnotícího systému rozhodčích ČSKe náleží KR ČSKe

Povinnosti rozhodčích

a. Povinnosti hlavního rozhodčího
•
•
•
•

zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích
zkontrolovat způsobilost časoměřičů a obsluhy
zkontrolovat a upravit Radu rozhodčích
nasazovat manažery a rozhodčí na tatami podle nominace k řízení zápasů, dodržování
neutrality
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•
•
•
•
•
•

provést poučení delegovaného lékaře
odpovídá za činnost rozhodčích a veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru
okolo zápasiště
vypracovat zprávu Hlavního rozhodčího, kterou předá Komisi rozhodčích nejpozději
do 7 dnů po skončení turnaje
vypracovat hodnocení manažerů a ostatních rozhodčích (v případě rozdílnosti od
manažerů – doplnit o vlastní poznatky)
Zpracovat všechny protesty a doplnit je dokumentací pro Komisi rozhodčích a vše
předat nejpozději do 7 dní po skončení turnaje
Dodržovat kodex rozhodčího karate

b. Povinnost rozhodčího na soutěži
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.

dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací
být v předepsaném oděvu dle pravidel WKF a ČSKe
po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího a manažera tatami
plnit povinnosti dle pravidel karate a soutěžního řádu
vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky
plně se věnovat práci rozhodčího
svá rozhodnutí projednávat pouze s manažerem nebo hlavním rozhodčím a plně se
vyhnout kontaktu s ostatními funkcionáři na soutěži (kouči, trenéry, závodníky)
seznámit se svým hodnocením na soutěži
dodržovat kodex rozhodčího karate

Přechodná ustanovení

Všechna ustanovení tohoto dokumentu budou postupně zapracována do nového projektu. Rozdělení
do rozhodcovských tříd bude možné měnit během tohoto období bez naplnění podmínek výše
uvedených, a to především na základě prokázaných nových skutečností, které nebyly známy při prvním
rozdělení, nebo si je dotčení doplnili během tohoto období.
Přechodné období je do 31. 12. 2017. Po tomto období není možné již udělit jiné výjimky, pokud je
neschválí KR ČSKe a potvrdí PR nebo VV ČSKe.
Výjimky regionálních rozhodčích určuje příslušný region a dává je na vědomí KR ČSKe, pokud to
zasahuje do jeho působnosti.

Platnost od 1. 10. 2017
Marek Kubín
Předseda Komise rozhodčích ČSKe

Schváleno Prezidiem ČSKe dne 27.9.2017 Usnesením č. PR 04/2017 – U2
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